
ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

Zimní sezóna 2013 představuje pro Pirelli zvláštní období, během kterého jsme představili novou
zimní pneumatiku Winter Sottozero 3, která je navržena pro výkon prémiových a sportovních vozů 
ve všech zimních podmínkách, a Ice Zero, novou generaci zimních pneumatik s hřeby, které se hodí 
pro širokou řadu vozidel, od městských přes prémiové, po crossovery a luxusní SUV. Výsledky testů 
potvrdily, že Pirelli je jedním z nejlepších výrobců na trhu; zaručuje bezpečnost a výkon při všech 
zimních podmínkách.

Všechny produkty Pirelli určené pro standardní zimní podmínky dosáhly úspěšných výsledků a 
všechny byly oceněny hodnocením „Velmi doporučované“, „Doporučované“ nebo „Dobré“ a tím 
podtrhly vynikající výkon a pozici zimních produktů Pirelli ve všech segmentech trhu. Níže
naleznete shrnutí testů a oficiálních hodnocení časopisů.  

Naprosto nová pneumatika Sottozero 3 dosáhla vysokého hodnocení u většiny německých časopisů,
kdy předvedla bezpečnost, vyrovnaný výkon a potěšení z jízdy při všech zimních podmínkách. 

Velmi doporučovaná – Vítěz testu

225/50R17
Č. 11 – Listopad 2013

„Zimní pneumatika především s doporučovanými jízdními výkony a
krátkými brzdnými vzdálenostmi na zasněžených a mokrých površích. Pocit
pohodlí během jízdy a dobrý výkon při akvaplaningu, nízký valivý odpor. 
Dobrý výkon za mokra.“

Velmi doporučovaná

„Vysoká přilnavost na zasněžených površích, bezpečné a neutrální
ovládání, nízký valivý odpor“.

225/50R17
Č. 20, 19. září 2013
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Praha, 11.listopadu 2013 S příchodem zimního období zveřejňují hlavní evropské a ruské 
automobilové časopisy testy zimních pneumatik, které srovnávají nejvýznamnější značky 
pneumatik, aby poskytly spotřebitelům orientaci ve výrobcích a zdůraznily nutnost obutí těch 
správných pneumatik pro zimní období, a to především co se týče bezpečnosti a výkonu. 



Velmi doporučovaná

„Vynikající brzdné vlastnosti na mokrých i suchých površích. Vyrovnané
chování během jízdy, stabilní při vysokých rychlostech.“

245/40R18
Č. 11/2013

Doporučovaná

„Dobrý výkon za mokra“

225/45R17
1. října 2013

Pneumatika Snowcontrol Serie 3 potvrzuje, že všechny její výkonnostní vlastnosti dosahují
vynikajících výsledků díky jejím výkonům na sněhu a krátký brzdným vzdálenostem i za mokra. 

Vítěz testu

205/55R16

„Třída středoevropských zimních pneumatik se stala vosím hnízdem, a to
především s novým lídrem ve skupině - pneumatikou Pirelli Winter
SnowControl 3. Když se vyzyvatelé v ostatních třídách vybičovali k ještě lepším 
výkonům v zimních podmínkách, pouze pneumatika Pirelli SnowControl 3 byla
schopná držet krok.“

Velmi doporučovaná

„Vyvážený odborník na zimu se sportovním a dynamickým ovládáním za
mokra, nejkratší brzdné vzdálenosti na zasněžených a mokrých vozovkách.“

195/65R15
2. října 2013

Velmi doporučovaná

195/65R15
Č. 21, 25. září 2013

„Úroveň vývoje pneumatiky Pirelli předvádí výkony s velmi dobrými
výsledky.“

2



Doporučovaná

Časopis neposkytl závěrečné hodnocení testů pneumatik.
185/60R15
12.září 2013

Doporučovaná

„Dobrá především na sněhu, dobrá i na suché vozovce.“

185/60R15
1.října 2013

Doporučovaná

215/65R15
Č. 11, Listopad 2013

„Velmi dobrý výkon v disciplínách na sněhu. Nízká valivá hlučnost.“

CARRIER WINTER, v rozměru, 225/70R15C 112R, první test nové technologie Pirelli, která byla
použita pro řadu lehkých nákladních pneumatik. Tento rozměr byl testován časopisem Promobil. 

Doporučovaná
(nejlepší hodnocení časopisu)

225/75R15C
Č.11 – Nov. 2013

„Specialista na mokré povrchy. Žádné slabiny v oblasti bezpečnosti.“
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Během zimní sezóny 2013 dosahuje Pirelli úspěšných výsledků u výrobků, které jsou určeny a 
vyvinuty pro extrémní zimní podmínky. Pirelli může s hrdostí prohlásit, že je odborníkem na
„extrémní zimu“.

Pneumatika ICEZERO byla uvedena na trh v roce 2013 a představuje milník Pirelli v segmentu
pneumatik s hřeby, kde předvádí vynikající výsledky ve všech testech časopisů a je na trhu uváděna 
jako referenční.

2. místo

205/55R16 „Naprosto nová pneumatika Pirelii. Tato pneumatika se vyhoupla
přímo do čela testu. Úžasná přilnavost na ledu, dobrá ve všech typech
zimních podmínek a velmi dobrá na asfaltu.“

2. místo

205/55R16
Č. 13/2013

„Nová pneumatika Ice Zero má opravdu velmi dobrou přilnavost na 
ledu. Účinně brzdí a je rychlá při rozjezdu. Přilnavost v zatáčkách a 
jízdní vlastnosti jsou také v popředí. Pirelli také zvládá sníh při rozjezdu 
a zastavení a testem na rozbředlém sněhu prošla brilantně. Ice Zero je
mezi nejlepšími za mokra, účinně brzdí a je rychlá v testech na
mokrém povrchu. Pirelli je nejsilnější na ledu, sněhu, rozbředlém 
sněhu a za mokra.“

2. místo

205/55R16
„Pneumatika má velmi dobrý výkon ve většině disciplín na ledu a 
sněhu. Dobře brzdí, má velmi dobré časy na kolo na závodním okruhu a 
testovací řidič říká, že má pocit bezpečí bez jakýchkoli překvapení.“

2. místo

205/55R16
11. října 2013

„Pneumatiky Pirelli se obrovským způsobem zlepšily! Toto chování je 
mnohem lepší a italská pneumatika s hřeby předvádí v zimních
podmínkách skvělý výkon a na mokrém povrchu je nejlepší 
pneumatikou.“

2. místo

„Novinka vyskočila rovnou do čela testu. Nejlepší vlastností této 
    pneumatiky je přilnavost na ledu, což poskytuje pouze vítězi testu 
205/55R16   skutečnou výzvu. Reaguje rychle a přesně na řízení jak na ledu, tak i na   
Č. 16/2013   sněhu, a pneumatika je velmi snadno ovladatelná. I na asfaltu poskytuje 
    pneumatika dobrý pocit z vozovky, s dobrým výkonem při smyku s lehkou 
    přetáčivostí. Pirelli je dobrou sadou a vynikající volbou pro finskou zimu.“
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Velmi doporučovaná

205/55R16
Č. 12/2013 „Jedinečným prvkem této pneumatiky Pirelli je, že hřeby uprostřed 

směřují jiným směrem než na bocích. Svým výkonem v podélné
přilnavosti na ledu patří Pirelli mezi nejlepší. Pneumatika je na ledu
téměř dokonalá.“

Doporučovaná

205/55R16
26. září 2013

„ Co se týká podélné dynamiky na ledu, pneumatiky Pirelli předvádí 
stejný výkon jako vítězové testu. Přilnavost na asfaltu je dobrá za sucha i 
mokra. Pohodlí pneumatiky během jízdy je vysoké.“

4. místo

„Vypadá to, že pneumatika se na suchém i mokrém asfaltu cítí jako doma,
má krátké brzdné vzdálenosti. Dobrá volba, pokud jezdíte především za 
mokra a sucha.“205/55R16

1. října 2013

Pneumatika WINTER ICECONTROL byla vyvinuta, aby vyhovovala náročným severským podmínkám.
Poprvé byla uvedena na trh v roce 2011 a zaručuje bezpečnost a vysoký výkon na ledu a sněhu bez 
jakéhokoli omezení výkonu na mokrých a suchých vozovkách, nebo v oblasti komfortu. Pirelli potvrzuje
své původní cíle; opět dosahuje vynikajících výsledků v testech realizovaných severským a ruským
tiskem.

2. místo

205/55R16
Č. 19 – 1. října 2013

„Dobrá přilnavost na ledu, vysoká ovladatelnost na ledu a sněhu, dobré
řízení.“

2. místo

„Severská pneumatika Pirelli Ice Control poskytuje opravdu dobré brzdné
vlastnosti na sněhu i ledu. V ostatních aspektech je to shodné s novou
pneumatikou Nokian Hakka R2, na zimních vozovkách je dobrá.“205/55R16

Č. 19 – 1. října 2013
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3. místo

205/55R16 „Pirelli obvykle vyrábí sportovní pneumatiky a Ice Control není
výjimkou. Řízení je přesné a auto se řídí příjemně“.

3. místo

205/55R16
3. října 2013

„Ice Control dělá čest svému jménu a poskytuje nejlepší výsledky při 
testování brzdění na ledu. I v dalších ‚ledových disciplínách‘ je
pneumatika mezi nejlepšími.“

3. místo

205/55R16
Č. 16/2013

„PIRELLI poskytuje dobrou přilnavost na ledu i sněhu. Na asfaltu se řídí 
přesně. Pneumatika se chová klidně a je schopná ovládání i při silném 
smyku. Pirelli je tichá pneumatika.“

6. místo

175/65R14
1. září 2013

„Přiměřená spotřeba paliva; dobré ovládání na asfaltových silnicích;
nízká úroveň hlučnosti“.
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